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30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 

Generelt 
Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for 
hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres tall for total overlevelse, 
det vil si overlevelse uansett årsak til innleggelsen. 

Variasjonen i overlevelsestallene er såpass liten at det er usikkert om forskjellene i 
anslått overlevelse er reelle mellom flertallet av sykehusene. Forskjellene kan like 
gjerne skyldes tilfeldigheter eller enkelthendelse som gir store utslag. Hvis et sykehus 
behandler få pasienter, eller har en spesiell pasientsammensetning, kan dette 
påvirke sykehusets overlevelsesrate uten at det betyr at kvaliteten ved sykehuset er 
dårligere eller bedre enn ved andre sykehus. Derfor er tallene ikke egnet til direkte 
rangering av sykehusenes kvalitet eller til å estimere tallverdier for sparte liv eller 
dødsfall som kunne vært unngått ved enkeltsykehusene. 

Sykehus med avvik fra landsgjennomsnittet 

Selv om tallene ikke er egnet til rangering, kan statistiske analyser av dataene si om 
et avvik fra landsgjennomsnittet sannsynligvis skyldes at sykehuset har et resultat 
som er reelt bedre eller dårligere enn landsgjennomsnittet.  

Metode 

Risikojustert sykehusoverlevelse er videreutvikling av ”Sykehusstandardisert 
dødelighetsratio (HSMR)” som ble utviklet i Storbritannia på midten av 1990-tallet 
som et hjelpemiddel i arbeidet med å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet på 
medisinsk behandling i sykehus.   

Denne metoden sammenligner faktisk antall dødsfall på et sykehus med det 
nasjonale gjennomsnittet justert for flere faktorer som kan påvirke 
sykehusoverlevelse så som alder, kjønn, diagnose og tilstand ved innleggelse.  Det 
primære formålet med denne typen indikator er å identifisere områder for forbedring 
og følge effekten av forbedringstiltak.  

I analysene er det tatt hensyn til pasientsammensetning og overflytting mellom 
sykehus. Det vil si at tallene er justert for flere faktorer som kan påvirke 
sykehusoverlevelse, så som alder, kjønn, diagnose og tilstand ved innleggelse. 

De diagnosespesifikke analysene for 2010 bygger på data fra årene 2008-2010, og 
for 2011 brukes data fra årene 2009-2011. For totaloverlevelse benyttes tall fra 
enkeltår, henholdsvis 2010 og 2011. Resultatene viser sannsynligheten for 
overlevelse 30 dager etter at et sykehusforløp startet. For hver institusjon er det 
beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet for sykehusene. Signifikante avvik viser om 
avviket mest sannsynlig skyldes reelle forskjeller eller en statistisk tilfeldighet. 
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Forbehold 

Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske 
behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være organisatoriske forhold, 
kodepraksis og datakvalitet.  

Analysen er ikke basert på eventuelle endringer i forhold til nåværende funksjons- og 
oppgavefordeling mellom sykehusene. 

Per i dag har man ikke gode nok statistisk metoder eller innsamlede data for å ta 
hensyn til funksjonsfordeling når sykehusene sammenliknes.  

Noen sykehus behandler de sykeste pasientene, f eks. pasienter med de største 
hjerteinfarktene, fordi disse sykehusene har et særskilt medisinsk tilbud og avansert 
utstyr. Disse sykehusene skilles ikke fra sykehus som har en lokalsykehusfunksjon 
og som tar i mot pasienter med mindre alvorlige infarkter.  

Disse usikkerhetene gjør at man ikke med hundre prosent sikkerhet kan si om et 
sykehus virkelig avviker fra andre sykehus. 
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Hjerteinfarkt 
Hjerteinfarkt deles i to undergrupper - avhengig av størrelse og EKG-forandringer. 

Ved de største infarktene (STEMI) er hele veggen i den delen av hjertemuskelen som 
er påvirket, truet av infarkt. Ved den andre typen er oftest bare deler av veggen 
påvirket (non-STEMI). 

De to typene infarkt regnes som ulike tilstander, og gis gjerne forskjellig behandling. 

De siste årene er det blitt stadig mer vanlig med akuttbehandling for å fjerne 
hindringer i kranseårene (koronararteriene) - enten ved å gi et medikament som løser 
opp blodproppen (trombolyse), eller ved å føre en ballong inn i blodårene rundt 
hjertet for å presse ut forsnevringen (PCI behandling: Percutaneous Coronary 
Intervention). 

Infarktpasientene blir nå oftere sendt til kardiologiske sentre der det gjøres 
røntgenundersøkelse av blodårene som forsyner hjertet (koronar angiografi), slik at 
det under undersøkelsen kan gjøres blokking og innsetting av stent (rørformet 
protese av metall eller kunststoff) for å forhindre ny tilstopning. Mange ambulanser 
har EKG-utstyr for å undersøke pasienter med mistanke om hjerteinfarkt. 

Pasienter med mistanke om de største infarktene (STEMI), sendes oftest direkte til 
sykehus som gjør angiografi, eller de får trombolytisk behandling så raskt som mulig 
hvis det er lang transporttid til senter som gjør angiografi og PCI behandling. 

Pasienter som ikke henvises direkte, legges oftest inn på sitt lokalsykehus for videre 
utredning og oppfølging. Mange av pasientene med mindre infarkt og pasienter med 
ustabil angina, vil også bli utredet og eventuelt behandlet i forbindelse med en 
angiografi få dager etter symptomstart. 

Sykehus som behandler pasienter med hjerteinfarkt, kan derfor deles inn i fem 
kategorier: 

• Sykehus som tilbyr angiografi og PCIbehandling av alle typer infarktpasienter 
(STEMI og non-STEMI), men som ikke har lokalsykehusfunksjon (Oslo 
universitetssykehus HF, Rikshospitalet) 

• Sykehus som tilbyr angiografi og PCIbehandling av pasienter overflyttet fra 
andre sykehus (Feiringklinikken) 

• Sykehus som tilbyr angiografi og PCIbehandling med lokalsykehusfunksjon 
(Sørlandet sykehus HF, Arendal; Helse Bergen HF, Haukeland 
universitetssykehus, Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus, St 
Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø; Oslo 
universitetssykehus HF, Ullevål) 

• Sykehus med lokalsykehusfunksjon uten eget tilbud om angiografi med 
PCIbehandling (alle som ikke er nevnt ellers) 

• Sykehus/sykestuer som hovedsakelig mottar pasienter som har gjennomgått 
hjerteinfarkt (Sykehuset i Vestfold HF, Larvik) 
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Resultater 2011 
Sykehus med signifikant høyere overlevelse: 

Helse Fonna HF, Haugesund og Universitetssykehuset i Nord-Norge.  

Sykehus med signifikant lavere overlevelse: 

Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik og Nordlandsykehuset HF, Harstad. 

Resultater 2010 
Sykehus med signifikant høyere overlevelse: 

Feiringklinikken og Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

Sykehus med signifikant lavere overlevelse: 

Nordlandsykehuset HF, Harstad og Sykehuset Telemark HF, Skien 
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Hjerneslag 
Hjerneslag skyldes svikt i blodtilførselen til deler av hjernen, og er den tredje 
hyppigste årsak til død i verden samt en dominerende årsak til invaliditet. Hjerneslag 
blir inndelt i to hovedgrupper: 

• Hjerneinfarkt (iskemisk hjerneslag) 
• Hjerneblødning (hemoragisk hjerneslag) 

Hjerneinfarkt, som utgjør ca. 85-90 prosent av alle hjerneslagene, skyldes at en 
blodpropp helt eller delvis stenger blodtilførselen til deler av hjernen. Hjerneblødning, 
som utgjør ca. 10-15 prosent av alle hjerneslag, skyldes at en blodåre brister, slik at 
det oppstår en blødning. Hjerneblødninger innebærer en høyere risiko for død og 
varig alvorlig invaliditet enn hjerneinfarktene. 

Diagnosen hjerneslag stilles som oftest ved en klinisk, nevrologisk undersøkelse 
kombinert med bildeundersøkelse av hjernen med computertomografi (CT) eller 
magnetresonanstomografi (MR). 

Det finnes i dag gode behandlingsmuligheter for pasienter med hjerneinfarkt, spesielt 
dersom de kommer tidlig til sykehus. Behandlingsmulighetene er mindre for 
hjerneblødninger. 

Hjerneinfarkt kan innen et visst tidsrom (ca. 4,5 timer) behandles med 
trombolyse. Pasienten får da et medikament som kan løse opp blodproppen slik at 
normal blodtilførsel blir gjenopprettet. Trombolyse kan føre til at pasientenes 
funksjonsnivå blir betydelig bedre. Behandlingen er mer effektiv jo tidligere den blir 
igangsatt. 

Blodfortynnende middel kan gi en økt blødningsrisiko. Etter 4,5 timer regnes risikoen 
for bivirkninger å være større enn forventet behandlingseffekt. Så langt foreligger det 
ingen dokumentasjon som sikkert viser at trombolyse medfører vesentlig bedring i 
overlevelse, og skulle således ikke ha noen betydning for 30 dagers overlevelse.    

Det eneste behandlingstilbud ved akutt hjerneslag som har en sikker dokumentert 
effekt på dødelighet, er behandling i spesialiserte slagenheter. Studier viser at 
pasienter som behandles i slagenheter, har bedre overlevelse og får også et bedre 
funksjonsnivå enn pasienter som behandles i ordinære indremedisinske eller 
nevrologiske sengeposter. Nesten alle sykehus i Norge som behandler akutte 
slagpasienter, har etablert slagenheter. Om disse slagenhetene tilfredsstiller de 
kriterier som blant annet Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for 
slagbehandling anbefaler, er imidlertid uavklart.     

Beregningen av 30 dagers overlevelse for hjerneslag er statistisk korrigert for en 
rekke faktorer.  Den viktigste faktoren for 30 dagers overlevelse er alvorligheten av 
hjerneslaget. De aktuelle resultatene er ikke korrigert for dette på grunn av 
manglende informasjon om dette i datagrunnlaget. Det er heller ikke tatt hensyn til 
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eventuell funksjonsfordeling mellom sykehusene. Når dårlige og ustabile 
slagpasienter overføres til større sykehus eller universitetsklinikker, kan dette påvirke 
resultatene.  

Resultater 2011 
Sykehus med signifikant lavere overlevelse: 

Vestre Viken HF, Drammen, Telemark HF, Skien og Oslo universitetssykehus HF, 
Ullevål. 

Helseforetak med signifikant høyere overlevelse: 

Lovisenberg Diakonale Sykehus. 

Helseforetak med signifikant lavere overlevelse: 

Oslo universitetssykehus HF. 

Resultater 2010 
Sykehus med signifikant lavere overlevelse: 

Vestre Viken HF, Drammen, Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger, Sykehuset 
Telemark HF, Skien og Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. 

Helseforetak med signifikant høyere overlevelse: 

Diakonhjemmet Sykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge HF. 

Helseforetak med signifikant lavere overlevelse: 

Sykehuset Telemark HF. 
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Lårhalsbrudd 
Denne indikatoren måler sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter at pasienten 
blir lagt inn for brudd i øvre ende av lårbenet, nær hoften. Dette rammer oftest eldre 
personer med benskjørhet etter ulykker som fall fra egen høyde i hjemmet. 

Dødeligheten er lav i løpet av de første 30 dagene for personer med lårhalsbrudd (ca 
8%), men i løpet av det påfølgende året dør mellom 15 og 35 prosent. Dette 
gjenspeiler den høye gjennomsnittsalderen og sykeligheten for disse pasientene. 

Stort sett alle pasienter som pådrar seg lårhalsbrudd, tilbys operativ behandling – 
hvor man enten implanterer en hofteprotese (hemiprotese) eller stabiliserer bruddet 
med metallskruer eller platenagler.  
 
Målet er at pasienten skal mobiliseres så snart som mulig, for å unngå 
komplikasjoner som blodpropp, trykksår, luftveisinfeksjoner og lignende.  Noen typer 
lårhalsbrudd heler ikke tilfredsstillende slik at pasientene må reopereres og få 
hofteprotese. Mange pasienter overføres til rehabiliteringsopphold etter operasjonen.  

De aller fleste sykehus som operer lårhalsbrudd, gjør dette som del av sin 
lokalsykehusfunksjon – noen få opererer selekterte pasienter. Resultatene for 30 
dagers overlevelse kan derfor ikke uten videre sammenliknes mellom alle sykehus.  

Resultater 2011 
Sykehus med signifikant lavere overlevelse: 

Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik.  

Helseforetak med signifikant lavere overlevelse: 

Akershus universitetssykehus HF. 

Resultater 2010 
Sykehus med signifikant lavere overlevelse: 

Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik, Helse Finnmark HF, 
Klinikk Hammerfest og Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.  

Helseforetak med signifikant lavere overlevelse: 

Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet Sykehus HF. 

Regionale helseforetak med signifikant høyere overlevelse: 

Helse Vest.  
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Totaloverlevelse 
Denne indikatoren måler sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter innleggelse 
uansett årsak til innleggelsen.   

Dersom et sykehus har lav overlevelsesrate, kan det ikke sies med sikkerhet at dette 
skyldes svikt i behandling eller omsorg; dette er en indikator som fortrinnsvis må 
følges over tid. Det er imidlertid flere eksempler på at denne typen målinger har 
avslørt forhold ved sykehus som har resultert i konkrete forbedringstiltak for å ivareta 
pasientsikkerhet, hvor man i ettertid har kunne vise imponerende resultater. 

Analysen viser at det er ulik overlevelse etter innleggelse ved forskjellige sykehus. 
Fortolkningen av 30 dagers ”totaloverlevelse” er av ulike grunner vanskeligere enn 
for de diagnosespesifikke overlevelsesindikatorene (hjerteinfarkt, hjerneslag og 
lårhalsbrudd).  

Metoden er derfor bedre egnet til å måle behandlingskvalitet for akutte 
sykdomstilstander enn for kroniske eller langvarige lidelser (som kreft, hjertesvikt, 
osv). Disse begrensningene må tas i betraktning ved vurdering av resultatene som er 
presentert nedenfor. 

Resultater 2011 
Sykehus med signifikant høyere overlevelse: 

Oslo universitetssykehus HF, Aker, Vestre Viken HF, Bærum, Haraldsplass 
Diakonale sykehus, Lovisenberg Diakonale sykehuset, Helse Møre og Romsdal HF, 
Ålesund.  

Sykehus med signifikant lavere overlevelse: 

Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger, Helse 
Finnmark HF, Klinikk Kirkenes og Sykehuset Østfold HF. 

Helseforetak med signifikant høyere overlevelse: 

Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale sykehus og Lovisenberg Diakonale 
sykehus. 

Helseforetak med signifikant lavere overlevelse: 

Helse Finnmark HF, Sykehuset Innlandet HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset 
Østfold HF.  

Regionale helseforetak med signifikant høyere overlevelse:  

Helse Vest. 

Regionale helseforetak med signifikant lavere overlevelse:  

Helse Nord og Helse Sør-Øst. 
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Resultater 2010 
Sykehus med signifikant høyere overlevelse: 

Oslo universitetssykehus HF, Aker og Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg. 

Sykehus med signifikant lavere overlevelse: 

Sykehuset Innlandet HF, Elverum, Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik, Sykehuset 
Innlandet HF, Kongsvinger og Sykehuset Østfold HF. 

Helseforetak med signifikant lavere overlevelse: 

Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF. 

Regionale helseforetak med signifikant høyere overlevelse: 

Helse Vest. 

Regionale helseforetak med signifikant lavere overlevelse: 

Helse Sør-Øst. 
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